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Considerações importantes sobre o Trabalhos de Prát icosConsiderações importantes sobre o Trabalhos de Prát icos

1. O grupo de trabalho deve ser composto por 2 a 3 elementos no máximo;
2. O trabalho deve consistir em duas partes: um trabalho escrito, com máximo 
de 30 páginas, incluindo anexos, valendo 60% da nota do trabalho; seguindo o 
seguinte padrão de formatação:

Margem Esquerda – 2.5 cm;
Margem Superior – 1.5 cm;
Margem direita – 2 cm;

GESTÃO DO AMBIENTE E DA QUALIADE

Margem direita – 2 cm;
Margem inferior – 1.5 cm;
Alinhamento – Justificado;
Tipo de Letra: Arial, 11, ou Time New Roman,12;
Cor das Letras – Preta;

3. A segunda parte do trabalho consiste numa apresentação oral, suportada 
por um PowerPoint, valendo 40% da nota do trabalho.  Os sliders devem estar 
escritos a Arial, 24 o texto; os títulos a 28, letra cor preta, fundo branco. 

Bom Trabalho



TrabalhoTrabalho PráticoPrático II

ObjectivoObjectivo do do trabalhotrabalho

Entender as principais etapas para implementação dum 
Sistema de Gestão de Qualidade numa organização, com 
base na Norma ISO 9000

Como Como fazerfazer??

1º passo: escolher uma organização e caracterizá-la, descrevendo os 
seguintes aspectos:

1. Denominação da organização;
2. Tipo de Organização;
3. Missão, Valores, Princípios;
4. Principal área de actividades;
5. Estrutura orgânica da organização (organograma)
6. Processo produtivo;

Como Como fazerfazer??



ExercícioExercício

1. Simular a implementação dum Sistema de Gestão de Qualidade na 
organização anteriormente caracterizada, com base na Norma ISO 
9000 :

1. Definir política da qualidade;
2. Definir o âmbito do SGQ;
3. Definir Processos do SGQ;
4. Definir Procedimentos;4. Definir Procedimentos;
5. Criar intruções de Trabalho, e;
6. Criar Formulários;

2. Desenvolver um guião de implementação, interligando os 
processos definidos para o sistema 



TrabalhoTrabalho PráticoPrático IIII
ObjectivoObjectivo do do trabalhotrabalho

Entender as principais etapas para implementação dum 
Sistema de Gestão Ambiental numa organização, com 
base na Norma ISO 14000

Como Como fazerfazer??

1. Na mesma organização que caracterizou no Trabalho Pratico I,
descreve-a novamente: Ramo de actividade; Processo produtivo,
capacidade de produção, Fluxograma do processo produtivo, Número
de trabalhadores, Organigrama da empresa e Localização da
Organização.

Como Como fazerfazer??



ExercícioExercício

2. Simular a implementação dum Sistema de Gestão Ambiental na
organização anteriormente caracterizada, com base na Norma ISO
14000 :

1. Fazer um diagnóstico Ambiental à empresa (Levantar os
aspectos ambientais mais significativos);
2. Define uma política ambiental para a empresa, de acordo com
as características e dos aspectos ambientais levantados.
3. Definir os objectivos e metas, com base na Política Ambiental
da empresa.da empresa.
4. Desenvolve um Programa de Gestão Ambiental para os
aspectos ambientais identificados como de maior significância.

3. O Programa de Gestão Ambiental deve apresentar:
1. uma Estrutura de implementação e Operação do

programa, onde são definidas as Responsabilidade;
2. indicadores de desempenho ambiental da empresa.


